Реализирани добри практики
и успешни модели на взаимодействие и работа с родители
от НУ „Цани Гинчев” – град Лясковец
1. Създаване на Академия за родители
Идеята за създадената Академия за родители се зароди в резултат и като
продължение на дейността „Работа с възрастни за излизане от „Кръга на бедността”,
реализирана по проект „Училище с отворени врати”. Търсехме съвременни начини за
работа с родители.
Учредителната среща на Академията за родители се проведе на 18 април 2017
година. Приехме предложението на Сдружение „Спиритс България” за нетрадиционна
среща с родители и работа за превенция на ранната употреба на алкохол и агресивните
прояви в училище. Срещнахме се в подходящи условия за работа по екипи. Целта на
първата среща бе да се активизират родителите за подпомогане на превенцията на
ранната употреба на алкохол и агресивните прояви в училище. В неформална
обстановка, извън училище, под формата на свободна дискусия, чрез решаване на
казуси и различни игри, педагогически специалисти, родители и представители на
неправителствения сектор достигнаха до пътя, който води до успеха, а именно като
работят ЗАЕДНО по различни каузи и значими за учениците проблеми. На тази среща
представихме идеята за създаване на Академията за родители.
Втората среща беше посветена на изготвянето на Правилник за дейността на
училището и се състоя на 12.09.2017 година. Родители и педагогически специалисти,
разделени на групи, изработваха права и задължения на трите страни в образователновъзпитателния процес, а именно – родители, ученици, педагогически специалисти.
Втората цел на срещата бе да се види гледната точка по три училищни
казуса от отминалата 2016/2017 година. Чу се мнението на родителите по казуси,
свързани с проявите на агресия и как училището се справя с тях. Срещата се проведе
пак извън рамките на училището, в конферентна залата в хотелски комплекс край
града. Важно е да се отбележи, че и за двете срещи не бяха изразходени средства от
училищния бюджет, а бяха привлечени спонсори. Родителите изказаха своите
аргументи за полезността на срещите от този вид.
Предвиждаме през настоящата учебна година да проведем още три срещи от
вида „Академия за родители” по актуални теми. Родителите сами подсказаха темата на
следващата среща: „Причини за проявите на агресия у децата“. Предвиждаме да
поканим гости-лектори: лекар и психолог.
2. Спортни празници с родители
 Състезанието „Минало, настояще и бъдеще”. Миналото символизираха
бивши ученици на училището, настоящето – нашите ученици, а бъдещето –
първокласниците, които очакваме за пръв път да пристъпят прага на началното ни
училище. На събитието присъстваха около 40 родители. Децата, техните родители и
учители се състезаваха в различни спортни дисциплини.
 Състезанието „Мама, татко, аз и приятели”, при което въпреки
дъждовния ден училището събра в сградата си малки и големи – семейства на
учениците от училището и техните приятели в борба за купи и медали. Организаторите
на събитието бяха предвидили игри по спортно ориентиране и занимания, насочени
към подобряване на груповата динамика. Екипът на НУ „Цани Гинчев” и СК „Браун
тим” бяха подготвили грамоти за всички участници в спортния празник, а за найдобрите – купи и медали. Със съдействието на Асоциация „Родители” родителите

получиха наръчници, които да им помогнат при отглеждането и възпитанието на децата
им.
3. Викторина на тема „Моето училище – минало и настояще”
На нея родители и техните деца – наши ученици, премериха познанията за
историята на училището и неговия патрон – видният просветител Цани Гинчев.
Забавното състезание премина в три кръга: минало и настояще на НУ „Цани
Гинчев”, живот и дейност на Цани Гинчев и забавни въпроси – смехорания. За всеки
кръг имаше сформирани по два отбора – един на родителите и един на учениците. Тази
училищна проява за пореден път позволи на много родители да се забавляват заедно с
децата си и бе повод бивши възпитаници на училището да дойдат да го посетят отново.
4. Седмица на бащата
Училището се включи в „Седмицата на бащата”. Миналата година мотото беше
„Баща на място” в чест на най-важното място, което може да заема всеки мъж – до
сърцето на децата си и рамо до рамо с партньора си. Бащите дойдоха на място в
училище да разкажат за своите професии и да научат децата на полезни умения. Гости
на училището бяха адвокат, строителен предприемач и собственик на фирма за
изработка на мебели. Един от татковците бе посетен на работното му място в
Районното управление на МВР в град Горна Оряховица.

